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FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 

3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver 

tiende er til gengæld helt uenige.  

Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer i april 2015.  

Hovedkonklusioner: 

 3 ud af 4 af FOAs medlemmer svarer, at de er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø 

generelt er godt. Næsten hver tiende (9 %) er helt uenige. 

 Medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren vurderer deres arbejdsmiljø til at være lidt 

dårligere end medlemmer fra Pædagogisk Sektor.   

 Blandt medlemmer, der arbejder på en skole, et rådhus, i forvaltningen eller i dagplejen, er der 

en højere andel, der er helt enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt, Derimod er der en 

lavere andel blandt medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen eller på plejehjem. 

 Medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse højt, oplever også i højere 

grad, at deres arbejdsmiljø er godt. 
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3 ud af 4 er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø er godt 

En fjerdedel (25 %) af FOAs medlemmer er helt enige i, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads 

generelt er godt, mens halvdelen (50 %) af medlemmerne er delvist enige. 16 procent af de adspurgte 

medlemmer er delvist uenige i, at arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads generelt er godt, og næsten 

hver tiende (9 %) er helt uenige. Dette fremgår af figur 1 nedenfor. I figuren ses også medlemmernes 

vurdering af deres arbejdsmiljø fordelt på sektor. 

 

Som det fremgår af figur 1, at der visse forskelle mellem sektorerne i forhold til, hvordan 

medlemmerne generelt vurderer arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads.  

Medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren svarer i mindre grad end medlemmer fra Pædagogisk 

Sektor, at de er helt enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det svarer 22 

procent af medlemmerne fra Social- og Sundhedssektoren sammenlignet med 28 procent fra 

Pædagogisk Sektor. Dertil er der flere medlemmer fra Social- og Sundhedssektoren der svarer, at de er 

helt uenige (11 %) i forhold til medlemmerne fra Pædagogisk Sektor (6 %). Sammenhængen er 

statistisk sikker.  

Det er undersøgt, om der er forskelle på vurderingen af om arbejdsmiljøet generelt er godt i forhold til 

alder og køn. Der er dog ikke fundet væsentlige sammenhænge.  

Figur 1. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål?  Jeg synes generelt, at 

arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads. Fordelt på sektor.  

 

 

Antal svar: 2.335. I parentes ses antallet inden for hver sektor.  

Der er statistisk sikre forskelle mellem Pædagogisk Sektor og Social- og Sundhedssektoren. 
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Medlemmer i ældreplejen er oftere uenige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt 

Medlemmer, der arbejder i ældreplejen, vurderer deres arbejdsmiljø dårligere end medlemmer, der 

arbejder på andre områder
1
. Det viser figur 2 nedenfor. 

 

Der er forholdsvis store andele blandt medlemmer, der arbejder i hjemmeplejen eller på et plejehjem 

(13 %), der svarer, at de er helt uenige i, at der generelt er et godt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads.  

Omvendt ses høje andele af medlemmer, der er helt enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt, 

blandt medlemmer der arbejder på en skole, rådhus, forvaltning (41 %) og i dagplejen (35 %). 

  

 
1
 Kategorien ”På et plejehjem/plejecenter” dækker også over medlemmer, der arbejder på et aktivitetscenter, ”På en 

skole/rådhus/forvaltning” dækker ikke over medlemmer, der arbejder i SFO, ”I psykiatrien” dækker over medlemmer, der arbejder i 

behandlings- eller distriktspsykiatrien og i socialpsykiatrien, bostøtte, botilbud og lignende, ”På specialområdet” dækker over 

medlemmer, der arbejder i specialområdet på handikapinstitutioner, døgninstitutioner, specialskoler og lignende.  

Figur 2. Hvor enig eller uenig er du i følgende spørgsmål?  Jeg synes generelt, at 

arbejdsmiljøet er godt på min arbejdsplads. Fordelt på arbejdssted.   

 

 

Antal svar: 2.335. Pga. afrundinger summer alle arbejdssteder ikke til 100 procent.  
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Medlemmer, der oplever, at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse højt, oplever også i højere 

grad, at arbejdsmiljøet er godt 

I undersøgelsen har vi set på, om der er en sammenhæng mellem medlemmernes oplevelse af 

forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer og deres vurdering af arbejdsmiljøet generelt. Resultatet 

fremgår af figur 3 nedenfor.  

 

Blandt de medlemmer, der oplever, at deres arbejdsplads prioriterer forebyggelse højt, er 3 ud af 5 (59 

%) helt enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Den tilsvarende andel er 1 ud af 5 (20 %) blandt de 

medlemmer, der i nogen grad oplever, at arbejdspladsen prioriterer arbejdsmiljøproblemer højt.  

Blandt dem, der oplever, at arbejdspladsen kun i ringe grad prioriterer arbejdsmiljøproblemer, er der 

kun 6 procent, der er helt enige i, at arbejdsmiljøet er godt. 

Derudover har vi også fundet tydelige sammenhæng mellem graden af forebyggelse og 

medlemmernes svar på, om de er glade for at gå på arbejde hver dag, samt om de overvejer at søge 

væk fra deres nuværende arbejdsplads (figur ikke vist). 

  

Figur 3. Arbejdsmiljøet generelt fordelt på graden af forebyggelse på arbejdspladsen.   

 

 

Antal svar: 2.231 

På grund af afrundinger summerer alle procenterne ikke til 100 %.  
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Metode 

Indsamlingsperiode 

Undersøgelsen er gennemført fra 15.-27. april 2015. 

Indsamlingsmetode 

Data er indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle 4.524 erhvervsaktive 

medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel. Spørgsmålene er stillet til medlemmer fra 

alle sektorer. Der blev udsendt én påmindelse i dataindsamlingsperioden. 

Målgruppen 

Målgruppen for undersøgelsen er FOAs erhvervsaktive medlemmer (populationen). Da det 

kun er et udsnit af FOAs erhvervsaktive medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, er alle 

analyser af data forbundet med en statistisk usikkerhed. 

Alle sammenhænge og forskelle, der trækkes frem i notaterne om arbejdsmiljø er testet 

statistisk signifikante på et signifikansniveau på minimum 95 %. Hermed kan vi med 

minimum 95 % sikkerhed sige, at der er tale om statistisk sikre sammenhænge og forskelle 

og ikke blot tilfældigheder. I tilfælde, hvor det kun er specifikke sammenhænge og forskelle i 

figurer, der er statistisk sikre, er det angivet i figurnoter og tekst. 

Antal besvarelser og svarprocent 

I alt blev alle 4.524 erhvervsaktive medlemmer i FOAs medlemspanel inviteret til at deltage i 

undersøgelsen. Blandt disse viste 122 e-mailadresser sig at være uvirksomme, så det reelle 

antal inviterede var 4.402. 

 

2.408 medlemmer, svarende til 55 procent, gennemførte undersøgelsen fuldt ud eller delvist. 

52 procent svarede på alle spørgsmål, mens 3 procent afgav nogle svar. 

Repræsentativitet og vægtning af data 

Medlemspanelet er ikke fuldstændigt repræsentativt for FOAs medlemsgruppe, og dertil er 

der ikke de samme svarprocenter blandt alle medlemsgrupper. I forhold til alder er især de 

yngre aldersgrupper i undersøgelsen underrepræsenteret i forhold til FOAs erhvervsaktive 

medlemmer, og det samme gælder for medlemmer i Kost- og Servicesektoren og Teknik- og 

Servicesektoren. Det har vi forsøgt at tage højde for ved at vægte data for sektor og alder, så 

fordelingen i stikprøven svarer til fordelingen blandt FOAs erhvervsaktive medlemmer.  

 

Aldersvægtningen er lavet ud fra følgende aldersgrupper: under 40 år, 40-44 år, 45-49 år, 50-

54 år, 55-59 år og over 60 år. 

 

I beregningen af sektorvægte er der set bort fra medlemmer uden sektor. De få medlemmer 

i stikprøven uden sektor har blot vægten 1. 

 


